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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
podle dat, která ministerstvo zdravotnictví zveřej-

ňuje vždy za uplynulý týden, se momentálně s nej-
vyšším počtem nakažených koronavirem na 100 tisíc 
obyvatel potýká právě náš okres, a byť statistiku kazí 
Jablunkovsko a samotný Frýdek-Místek je na tom 
mnohem lépe, mějme se na pozoru. Na semaforu 
máme pozornost spojenou se žlutou barvou, takže 
když na koronasemaforu, který s velkou pompou zve-
řejnilo ministerstvo, svítíme paradoxně zeleně, což má 
znamenat zvýšenou možnost nákazy bez komunitního 
přenosu, zůstává nad tím rozum stát. Zvlášť když stej-
ná zelená pro Prahu neznamená stejná opatření jako 
u nás, zelené okresy se neřídí stejnými pravidly. Jak 
už jsem uvedl v přímém vstupu v Událostech na ČT 
i v Otázkách Václava Moravce, pro občany je to velký 
chaos. U nás nosíme roušky v MHD a ve veřejných bu-
dovách, v Praze jen v metru a u ostatní MHD se s tímto 
opatřením počítá, až nebude takové teplo. Tak nevím, 
u nás takové teplo nemáme? Chápal bych, kdyby stejná 
barva znamenala stejná pravidla, občan by se podíval 
před cestou na dovolenou na koronasemafor a hned by 
věděl, co jej čeká. Dnes stejná barva neznamená stejné 
povinnosti, rozhodně by bylo vhodnější mít pravidla 
sjednocené.

Jsem ale rád, že se o Frýdku-Místku v republi-
ce mluví i v jiné souvislosti a že nezaujaté uznávané 
osobnosti například ocení, že je město plné kvalitních 
sportovišť a že jsme tu dali zelenou unikátnímu PPP 
projektu výstavby basketbalové haly. To jen pro ty, co 
Frýdek-Místek a radnici líčí v úplně jiných barvách 
a vidí všechno černě. Michal Pobucký
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Senioři plánují a nedočkavě 
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BYDLENÍ JAKO PROBLÉM: Vedení města bylo seznámeno s vypracovanou kon-
cepcí.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek v rámci pro-
jektu spolufinancovaného 
z prostředků Evropského 
sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost 
vytvořilo Koncepci so-
ciálního bydlení na ob-
dobí 2020–2025, jejíž vý-
stupy byly vedení města 
prezentovány počátkem 
srpna.

„Tento klíčový strate-
gický dokument je vyhoto-
ven v souladu s Koncepcí 
sociálního bydlení České 
republiky 2015–2025, jež 
vytváří obecný rámec pro 
sociální bydlení. V této 
koncepci byly zmíněny 
identifikované sociální 
problémy a nedostatky 
v oblasti bydlení, které jsou 
přítomné i ve městě Frýd-
ku-Místku,“ přiblížil ná-
městek primátora Marcel 
Sikora.

„Bydlení je velice dů-

ležitý nástroj pro zajištění 
základních potřeb jako tě-
lesné potřeby a také potře-
by jistoty a bezpečí. V sou-
časnosti jsou ve spojení 
s bydlením zmiňovány pro-
blémy v podobě nadměr-
ného zatížení domácností 
výdaji na bydlení, růst cen 
energií, tepla a vody a tlak 
na snižování jejich spotře-
by, rostoucí počet osob bez 
domova a osob ohrožených 
ztrátou bydlení, rozšiřo-
vání sociálně vyloučených 
lokalit a další problémy,“ 
vyjmenoval primátor Mi-
chal Pobucký.

Zpracování koncepce, 
která nastavuje rámec sys-
tému sociálního bydlení, 
je prvním krokem ke sní-
žení počtu lidí bez střechy, 
v sociálně vyloučených lo-
kalitách a na ubytovnách. 
Výstupy městu a ostatním 
aktérům sociální a byto-
vé politiky pomohou řešit 
problematiku sociálního 

Statutární město 
Frýdek-Místek se své-
ho času rozhodlo dát 
zelenou typickému PPP 
projektu (partnerství 
veřejného a soukro-
mého sektoru), v němž 
radnice spojila síly se 
spolkem Basketpoint, 
zastoupeným Zdeňkem 
Navrátilem, za účelem 
výstavby basketbalo-
vé haly u 5. ZŠ. Město 
schválilo prodej přísluš-
ných pozemků a poskyt-
nutí dotace ve výši 17 
milionů korun, a pro-
tože hala už má reálné 
obrysy, byla pro zastu-
pitele zorganizována ex-
kurze, z níž se vyklubal 
velmi zajímavý tříhodi-
nový workshop.

„Není pravda, že děti 

nechtějí sportovat, jen 
musí mít kde a najít tu 
správnou motivaci. In-
spirujeme se v jiných ze-
mích, v Japonsku, v USA, 
a slýcháváme, že je u nás 
jiná kultura a nejde to, ale 
já pořád věřím, že se děti 

před školou mohou hýbat 
na sportovištích, mít tělo-
cvik každý den, ale třeba 
i zpívat a uklízet místo 
uklízeček. Že každé dítě 
má umět kotoul dopředu 
i dozadu a výmyk... 

 (Pokračování na str. 3)

Město vypracovalo koncepci sociálního bydlení

bydlení na území města. 
„Samostatnou kapitolou je 
rekonstrukce hotelu Cen-
trum, kterou bych s touto 
koncepcí nutně nespojo-
val,“ doplnil náměstek pri-
mátora Radovan Hořínek.

 (Pokračování na str. 3)

HALA ROSTE: Největší basketbalová hala v zemi. 
S podporou města.  Foto: Petr Pavelka

Basketbalová hala sklízí obdiv
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„Člen zastupitelstva obce 
skládá na začátku první-
ho zasedání zastupitelstva 
obce, jehož se po svém zvo-
lení zúčastní, slib tohoto 
znění: „Slibuji věrnost Čes-
ké republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji 
funkci budu vykonávat svě-
domitě, v zájmu obce (měs-
ta, městyse) a jejích (jeho) 
občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“ 

Ústava České republiky, 
(ústavní zákon č. 1/1993 
Sb.), je základní zákon Čes-
ké republiky. Vyjmenovává, 
které dosavadní českoslo-
venské i české ústavní zá-
kony platí v České republice 
jako ústavní zákony i nadá-
le a tyto ústavní zákony jsou 
spolu s Listinou základních 
práv a svobod součástí tzv. 
ústavního pořádku.

Presumpce neviny je 
uvedena v oddílu Právo 
na soudní a jinou právní 
ochranu, čl. 40 odst. 2 Lis-
tiny základních práv a svo-
bod. Je to právní domněnka, 
podle které je na účastní-
ka trestně právního řízení 
v různých fázích řízení, (po-
dezřelý, obviněný, obžalo-
vaný, odsouzený) nahlíženo 
jako na nevinného, dokud 
pravomocným odsuzujícím 
rozsudkem soudu nebyla 
jeho vina vyslovena. 

Z uvedeného vyplývá, že 
všichni zastupitelé jsou po-
vinni ctít presumpci neviny, 
jak slíbili na svou čest a svě-
domí a slib stvrdili svým 
podpisem.“  Ivan Vrba 

 za Klub KSČM

„I když to vypadá, že 
okurková sezóna je v plném 
proudu, zdání klame. Při-
nášíme hned několik zají-
mavostí, které léto v zastu-
pitelstvu doposud přineslo.

Město jedná se státem 
a společností Slezan o odku-
pu pozemků pod estakádou 
na Hlavní třídě. Na tomto 
místě je nyní improvizo-
vané parkoviště kamionů, 
přičemž se tudy pohybuje 
spousta chodců a cyklistů, 
včetně dětí, které navštěvují 
přilehlý skatepark. Opako-
vaně jsme na toto rizikové 
místo upozorňovali. Pohyb 
mezi kamiony nám nepři-
jde zrovna bezpečný a jsme 
proto rádi, že si náměstek 
pro dopravu vzal náš návrh 
k srdci a situaci se pokouší 
vyřešit. Skatepark ale stále 
čeká alespoň na provizorní 

toalety. I na to jsme upozor-
ňovali už dříve.

Na poslední majetkové 
komisi byl schválen záměr 
odkoupit od státu dva frý-
decké rybníky – rybník 
Fukalovice (ulice Nad Ryb-
níkem) a Baranovice I. (uli-
ce Rybnická). Tento záměr 
nám udělal velkou radost, 
i když celá věc je na začát-
ku a není jisté, zda ke koupi 
skutečně dojde. Pokud ano, 
obnova rybníků bude sice 
nákladná, nicméně přispěje 
k zadržování vody ve městě 
a ke kultivaci celé oblasti 
pod zmíněnými ulicemi. 
Může tak vzniknout další 
odpočinkové místo pro lidi 
(nejen) z této části Frýdku 
(a třeba i přístav na nějaký 
ten pirátský paddleboard).

Ve městě v sobotu 8. 
srpna proběhl cyklistický 
závod, kvůli kterému do-
šlo k rozsáhlému omezení 
dopravy ve městě, a tudíž 
k rozdělení obyvatel na dva 
tábory – příznivce závodu 
a jeho odpůrce. Piráti jsou 
za každou sportovní akci 
ve městě rádi, ovšem chtěli 
bychom, aby město o tako-
vých akcích lépe komuni-
kovalo předem a související 
dopravní omezení následně 
nikoho nezaskočila. Už 
dávno jsme navrhovali, aby 
město začalo ke komuni-
kaci s občany používat na-
příklad aplikaci pro chytré 
telefony – každý z občanů 
by tak měl kanál novinek 
o městě v kapse a lidem by 
tak nic neuniklo.

Dovolte mi Vám všem 
popřát příjemný a nerušený 
zbytek léta a 16. září neza-
pomeňte sledovat Piráty 
na dalším zastupitelstvu.“ 

 Igor Juríček, Piráti

„V minulém čísle zpravo-
daje byl zveřejněn text vý-
zvy našeho hnutí k zahájení 
jednání o vytvoření většino-
vé koalice, která by převza-
la odpovědnost za vedení 
města. Situace, kdy primá-
tor ztrácí podporu a nere-
prezentuje už většinový ná-
zor občanů, je totiž logicky 
dlouhodobě neudržitelná. Je 
to jasný a čitelný signál pro 
všechny strategické partne-
ry, že dohody, které by chtě-
li nyní uzavřít, nebudou mít 
velkou váhu a nikdo za ně 
nemůže a nebude chtít pře-
vzít politickou odpovědnost. 

Pokud k tomu ještě při-
počteme skutečnost, že 

primátor a další zastupi-
telé z řad místní ČSSD 
a KSČM jsou obžalování 
z korupce a není jasné, zda-
-li a kdy budou pravomocně 
odsouzeni a zbaveni mož-
nosti podílet se na řízení 
města, je to faktický konec 
pro všechny strategické, 
dlouhodobé a smysluplné 
projekty. Nikdo rozumný 
nebude uzavírat dohody 
s někým, kdo ztrácí legiti-
mitu a schopnost dohody 
prosazovat. Situace vyža-
duje jasné a konstruktivní 
činy odpovědných stran 
a hnutí, jinak bude město 
jen přešlapovat na místě. 
To všechno jsou důvody, 
proč naše výzva nezůstala 
bez odezvy. Na jedné straně 
bych chtěl ocenit otevřený 
a odpovědný přístup a po-
děkovat koaličním stranám 
ANO a KDU-ČSL i opozič-
ním Pirátům, kteří usedli 
k jednomu jednacímu stolu. 
Naše budoucí spolupráce 
a většina 24 hlasů v zastupi-
telstvu totiž nabízí stabilní 
a perspektivní řešení sou-
časné situace. Je to příleži-
tost a šance pro město, kte-
rá se již nemusí opakovat. 
Na druhé straně mě nepře-
kvapuje trochu hysterická 
reakce jednoho zdiskredi-
tovaného politika, kterému 
hrozí mnohaleté nepodmí-
něné tresty za vyvádění mi-
lionových majetků města. 
Jak jinak ale může reagovat 
politik, který nejen že nemá 
podporu a důvěru opozice, 
ale pomalu ale jistě ztrácí 
i podporu svých dřívějších 
spolupracovníků, partnerů 
a ve svém důsledku i vět-
šinu „zdravým selským ro-
zumem“ myslících obyvatel 
města. Situace došla velmi 
daleko a určitě nejsem sám, 
koho stále častěji napadá 
srovnání s jiným, v ČSSD 
angažovaným politikem. 
Svého času byl „neomeze-
ný vládce“ jednoho kraje, 
než ho zatkl útvar pro od-
halování organizovaného 
zločinu s krabicí od vína 
a sedmi milióny. Ve Frýd-
ku-Místku zatím nikoho 
z krabicí plnou úplatků 
nechytili, ale peníze z roz-
počtu města tečou podle 
celorepublikových médií 
věrným spolustraníkům 
a zákulisním hráčům jinak. 
Jak jinak si vysvětlit aktuál-
ní kauzu „SCUBA“, ve kte-
ré mělo město pod zámin-
kou výstavby fiktivního 

potápěčského centra přijít 
o pozemky v miliónových 
hodnotách. 

Jedno je zcela jasné 
a nezpochybnitelné. Frý-
dek-Místek potřebuje nut-
ně pozitivní změnu. Včera 
bylo pozdě… 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)

„Už minule jsem se omlu-
vil občanům, které obtěžují 
politické půtky bez pravidel, 
ale znovu jsem nucen reago-
vat, protože – promiňte mi – 
kdybychom neuklízeli, kde 
je „nablito“, měli by mnozí 
oprávněný pocit znechuce-
ní. Chci občany ujistit, že 
na radnici je vše mnohem 
čistější, než se snaží svými 
pomluvami Naše Město vy-
kreslit. Všechny zakázky 
každý najde na webu www.
zakazkyfm.cz a smlouvy 
na www.smlouvyfm.cz, 
čímž patříme k nejtranspa-
rentnějším radnicím v zemi.

Bohužel se Petr Korč ohlí-
ží jen do minulosti a osvojil 
si od zakladatelů hnutí Naše 
město FM Lukáše Vícha 
(dříve ODS, Věci veřejné, 
Naše město FM) a Jiřího 
Kajzara (dříve ODA, Sdru-
žení nezávislých, SNK ED, 
TOP09, pak s odpadlíky 

z Věcí veřejných, nyní Naše 
město FM) jen to nejhorší. 
Manipulaci a lhaní. Vyta-
huje staré soudní kauzy, 
z nichž některé už skončily 
osvobozujícím rozsudkem, 
ale v minulém období ne-
byly na překážku, když 
Naše Město bylo součástí 
radniční koalice. Dokud 
bude neustále lhát, že je zde 
někdo obžalován z korupce, 
tak mi nezbývá než neustále 
na jeho slova reagovat a vy-
vracet je. Nikdo z vedení 
města není a nebyl obviněn 
a ani obžalován z korupce. 
Je to lež.

Mohl bych zde rozebírat 
jednotlivé věty pana Korče, 
ale protože mi chodí mnoho 
podpůrných emailů, dopisů 
i zpráv na sociálních sítích, 
abych se nenechal tímto 
hnutím odradit, že město 
vzkvétá a žije se zde lépe 
a lépe a že naši práci dělá-
me dobře, tak si dovolím jen 
popřát. Chtěl bych popřát 
všem krásný zbytek prázd-
nin, bylo by skvělé, kdyby 
se lidé k sobě chovali lépe, 
byli k sobě hodnější a ohle-
duplnější, svět by byl lepším 
místem. Proto chci popřát 
i Petru Korčovi, aby se i on 
stal milejší k sobě i svému 
okolí a neměl jako svůj vo-
lební program jen kritiku.“ 
 Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné téma - presumpce neviny, rybníky

ZA INSPIRACÍ: Náměstek primátora Pavel Macha-
la a Radovan Hořínek se rozhodli poznat na vlastní 
oči, co obnáší Pardubický sportovní park. Ten nava-
zuje na projekt olympijských parků a klade si za cíl 
představit rozmanitost sportovních odvětví a pro-
hloubit v dětech zájem o aktivní pohyb. Podobná akce 
by slušela i Frýdku-Místku.
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Město vypracovalo koncepci 
sociálního bydlení

 (Pokračování ze str. 1)
Na základě průzkumů 

a analýz z koncepce vyplý-
vá, že radnice by se měla 
zabývat následujícími cílo-
vými skupinami sociálního 
bydlení: ekonomicky neak-
tivní senioři, osoby se zdra-
votním postižením, samoži-
vitelky a samoživitelé, lidé 
přežívající venku, v uby-
tovnách a žijící v sociálních 
službách (zejména v poby-
tových sociálních službách 
se stanovenou maximální 
délkou pobytu), osoby soci-
álně vyloučené či sociálním 
vyloučením ohrožené. 

Data nicméně i svědčí 
o tom, že Frýdek-Místek je 
dobrým místem pro život 
všech jeho obyvatel, pro-
tože například počet do-
mácností v bytové nouzi je 
ve Frýdku-Místku zhruba 
poloviční oproti Karviné 
nebo Havířovu, Ostrava 

má problém dokonce dese-
tinásobný.

„I když mezi veřejností 
převažuje názor, že kaž-
dý si může za svou situaci 
sám, třeba i vlastní slabostí 
nebo leností, bezdomo-
vectví ovlivňuje i situace 
ve společnosti a struktura 
sociálního státu, nedosta-
tečná kapacita bytového 
fondu, nárůst počtu bytů 
v osobním vlastnictví, fi-
nanční nedostupnost byd-
lení, rozchody, rozvody, 
domácí násilí a podobně,“ 
upozornil Marek Mikulec 
s tím, že kdyby se radnice 
tomuto tématu nevěnovala, 
problémy by se jen kumu-
lovaly a prohlubovaly.

S některými dalšími vý-
stupy a závěry koncepce 
vás seznámíme v příštích 
číslech.  (pp)

Basketbalová hala sklízí obdiv
 (Pokračování ze str. 1)
...Naše společnost 

je v tomto zanedbaná 
a jsem rád za každého, 
kdo převezme odpo-
vědnost za budoucnost 
našeho města, která se 
ukrývá v dětech a jejich 
výchově,“ naznačil hned 
na úvod Zdeněk Navrá-
til, že půjde o sport, ale 
i filozofii. Náměstkovi 
primátora Karlovi Deut-
scherovi, který na akci 
zastupoval vedení města, 
se pak dobře poslouchal 
Michal Ježdík, bývalý 
reprezentant, dnes od-
borný asistent na Uni-
verzitě Karlově, před-
nášející na světových 
univerzitách i v největ-
ších sportovních akade-
miích, sportovní ředitel 
a hlavní metodik ČBF. 
„Do čeho jiného investo-
vat než do dětí, do jejich 
zdatnosti a odolnosti. 
Zdatný národ mnohem 
lépe přežije i dnešní 
těžkou dobu a kolektiv-
ní sport přináší mnoho 
dobrého i do profesního 
života. Celorepublikově 
bychom i měli software, 

ale chybí nám hardware 
– potřebná sportoviště. 
Po prohlídce Frýdku-
-Místku jsem pochopil, 
že je jiný. Máte tu ne-
bývalé množství ote-
vřených hřišť, s branka-
mi, koši, a když k tomu 
připočtu tu okolní zeleň 
a jako bonus tuto halu, 
tak byste v tom mohli 
být vzorem,“ chválil Frý-
dek-Místek a místní nad-
šence. „Michal je fasci-
nován naším projektem, 
který navíc jsme ochotni 
dát komukoliv s kom-
pletním know-how jako 
proklestěnou cestu, což 
každému značně ušetří 
finance. Když jsme mu 
navíc ukázali nekoneč-
né množství kvalitních 
sportovních outdooro-
vých kapacit ve městě, 
přišel s návrhem, že Frý-
dek-Místek by mohl být 
jakýmsi sportovním 
městem mládeže, kde by 
byly směrovány i repre-
zentační srazy a mezi-
národní turnaje mládež-
nických týmů, protože 
město má v tomto směru 
překvapivě velký poten-

ciál,“ prozradil Zdeněk 
Navrátil.

„My jsme rádi, že vý-
sledek už je takto blízko 
a brzy už jen půjde o to, 
dostat tu děti, ale ty vy 
máte. Když jsme se po-
prvé nad myšlenkou spo-
lupráce na této hale sešli, 
věděli jsme, co chceme, 
ale museli jsme hodně 
pracovat na tom, jak to 
udělat, protože vše vzni-
kalo v inkviziční době 
a chtělo to dost odvahy. 
Dnes už je vidět, že se to 
povede a zavře se pusa 
některým škarohlídům, 
a určitě je cenné, že ten 
projekt bude sloužit i ji-
ným, protože my asi je-
nom jedinkrát ve městě 
dokážeme postavit aqua-
park, jedno basebalové 
hřiště, skatepark nebo 
halu Polárku, ale ten-
tokrát je tu zkušenost, 
která poslouží dál,“ oce-
nil náměstek primátora 
Karel Deutscher. Objekt 
by měl začít sloužit dě-
tem přilehlé školy a svě-
řencům basketbalového 
klubu do konce tohoto 
kalendářního roku.  (pp)

Uvolněné prosto-
ry po Komerční bance 
v přízemí budovy frý-
deckého magistrátu 
na ulici Radniční se 
promění v prostorný 
vestibul s recepcí, ori-
entačním i vyvolávacím 
systémem a pracoviš-
ti rychloobrátkových 
agend.

Ve vestibulu budou 
umístěny pokladny 
a Czech Point, ale taky 
informace (recepce) a po-
datelna, které jsou nyní 
ve stísněných a pro klien-

ty nevyhovujících prosto-
rách. Vše doplní moderní 
interaktivní orientační 
systém a vyvolávací sys-
tém. V prostoru chodby, 
na bočním schodišti, bude 
instalována plošina pro 
imobilní občany a občany 
s omezenou pohyblivostí, 
která zpřístupní vestibul 
od výtahu. 

„Cílem přestavby uvol-
něných prostor po bance 
je nejen vytvořit přívěti-
vou atmosféru při vstupu 
do budovy magistrátu, ale 
zejména nabídnout vyšší 

komfort návštěvníkům 
a klientům magistrátu, 
kteří si sem přijdou vy-
řídit své záležitosti,“ řekl 
primátor Michal Pobucký. 

Práce na přestavbě 
za 7,86 milionu korun 
(bez DPH) by měly být za-
hájeny ještě v tomto měsí-
ci, tedy v srpnu. Příchozí 
občané musí počítat s tím, 
že rekonstrukci bude pro-
vázet zvýšená hlučnost 
i prašnost, ale agendy 
omezovány nebudou a vše 
bude realizováno za plné-
ho provozu magistrátu. 

PROSTORY PO BANCE: Radniční budova bude mít 
pro občany prostorný vestibul.  Foto: Petr Pavelka

Magistrát ve Frýdku získá prostorný vestibul s recepcí

Radní rozhodli o cel-
kové rekonstrukci měst-
ské knihovny na Hlavní 
třídě poblíž bývalého 
autobusového nádraží 
a Sadů Bedřicha Smeta-
ny v Místku. 

„Objekt knihovny pro-
jde celkovou přeměnou. 
Získá mimo jiné nový 
krov včetně půdní ve-
stavby, dvoupodlažní 
nástavbu nad skladovou 
částí, plynovodní pří-
pojku i nová okna a za-

teplenou fasádu. Rekon-
strukcí projdou zpevněné 
plochy a schodiště před 
budovou, výtah, elek-
trotechnika i vytápění. 
Knihovna dostane i nové 
vybavení, včetně systé-
mu evidence knižního 
fondu,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký. 

Předpokládaná hodno-
ta zakázky byla vyčíslena 
na bezmála 45 milionů. 
Vysoutěžit se podařilo 
firmu, která práce zreali-

zuje za 37 milionů, což je 
o 7,5 milionu méně, než 
se předpokládalo.  

Navíc město bude 
na zateplení knihovny 
žádat o evropské dotace 
z Operačního programu 
Životní prostředí. Získat 
by mohlo okolo tří mili-
onů korun, takže nákla-
dy na opravu by se ještě 
snížily. 

(Jak se rekonstrukce 
dotkne provozu knihovny, 
se dočtete na straně 12)

Knihovna dostane nový kabát 

Stavební práce 
v prázdninových mě-
sících se rozbíhají také 
v základní a mateřské 
škole ve Skalici, kterou 
čeká hydroizolace spod-
ní stavby budovy. 

Předmětem I. etapy, 
plánované na letošní rok, 
je kromě hydroizolace 
oprava dešťové kanaliza-
ce a svodů i s pořízením 
dvou akumulačních nádr-
ží na dešťovou vodu, opra-
va a odvodnění anglických 
dvorků, provedení drená-
že objektu, sanace zdiva, 
omítek, i provedení vzdu-
chotechniky s montáží 

příslušné elektroinstalace 
pro vzduchotechniku.

Zhruba polovina inves-
tic z celkové částky 9,5 
milionu by měla být pro-
investována v následují-
cím roce, kdy se počítá se 
zateplením fasády objek-
tu včetně klempířských 
a souvisejících prací. Ško-
la má získat i řízené vět-
rání s rekuperací, na kte-
ré se město bude snažit 
získat dotační podporu 
z Ministerstva životního 
prostředí České republi-
ky, které může podpořit 
i vybudování akumulač-
ních nádrží. (pp)

Ve Skalici vylepšíme 
školu i školku
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Téměř šest měsíců 
útlumu činnosti městské 
organizace seniorů se 
projevuje rostoucí ne-
dočkavostí našich členů. 
I vedení se již potřebo-
valo ukázat, že neusnulo 
jako blaničtí rytíři, ale 
připravuje se na chvíli, 
kdy nám situace v ústu-
pu pandemie dovolí 
rozjíždět širokou paletu 
našich aktivit. V polovi-
ně června se výbor radil, 
jak to provést a seniory, 
nejvíce ohroženou skupi-
nu, zdravotně neohrozit. 
V červnu a červenci jsme 
každé pondělí otevírali 
Centrum aktivních se-
niorů pro styk se senio-
ry, našimi členy i s těmi, 
kteří se chtějí jimi stát.

Na 17. června jsme po-
zvali zájemce na setkání 
s primátorem, další pon-
dělí jsme nabídli možnost 
kondičních a jógových cvi-
čení, navštívit promítání 
filmu pro pamětníky nebo 
si jen tak posedět v naší 
čítárně, odpočinout a po-
vykládat s přáteli. V srpnu 
je Centrum uzavřeno, ale 

vše je vypsáno na tabulích 
za okny a nejčerstvější 
informace sdělujeme také 
na našich webových strán-
kách seniori-fm.estranky. 
.cz. Získali jsme význam-
né dotace z fondů našeho 
města na provoz, kultur-
ní a poznávací aktivity. 
Přispělo nám také vedení 
Moravskoslezského kraje 
na zájezdy v rámci projek-
tu Zdravého stárnutí. Čas 
neúprosně letí o to více, 
že nám vyšší moc z na-
šich plánů vyškrtla téměř 
půl roku. Poslední týden 
července byla velká sku-
pina našich členů na po-
bytu v Sezimově Ústí, 
začátkem srpna navštívili 
prarodiče s vnoučaty již 
tradičně Ostravskou zoo-
logickou zahradu. První 
ze zájezdů dotovaných 
krajem vyjíždí již 20. 
srpna do Boskovic a Kun-
štátu, další 26. srpna 
do Jeseníků a Javorníku. 
Pravidelně se zúčastňu-
jeme oslav výročí SNP 
na Bumbálce a tentokrát 
doplňujeme návštěvou 
Velkých Karlovic, a to 28. 

srpna. O touze seniorů 
po aktivitách, na které byli 
zvyklí, svědčí jejich velký 
zájem. I když jsou komu-
nikační možnosti a styk 
stále omezené, jsou další 
připravované prázdninové 
akce již téměř zaplněné. 
Hned druhý zářijový den 
se sejde výbor seniorů 
FM, pak 4. září po poradě 
s aktivisty a zejména po 8. 
září, kdy se snad konečně 
sejdeme, jak pevně dou-
fáme, se členy na setkání 
v Národním domě, se naše 
činnost plně rozjede.

O konkrétních připravo-
vaných aktivitách, a mno-
hé jsou novinky, budeme 
informovat v průběhu 
srpna na tabulích v Centru 
aktivních seniorů, webo-
vých stránkách seniori-
-fm.estranky.cz. Nyní je 
nejdůležitější být opatrní, 
chránit zdraví své i svého 
okolí. Dobrá pohoda a na-
děje nám pomůže dospět 
k normálnímu aktivnímu 
životu.  

Dalibor Kališ,  
městská organizace 

 Senioři ČR 

Dne 23. 7. 2020 uply-
nul přesně rok od slav-
nostního zahájení 
provozu na pracovišti 
Magnetické rezonance 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p. o. Za první 
rok provozu, tedy do 22. 
7. 2020, zde provedli cel-
kem 5028 MR výkonů.

Kromě běžných MR 
vyšetření nemocnice pro-
vádí také speciální MR 
vyšetření mozkových 
tepen, takzvanou MR 
angiografii, MR břišních 
orgánů, pánve a končetin. 
Rovněž také vyšetření 
u pacientů s MR kompa-
tibilním kardiostimuláto-
rem a vyšetření v celkové 
anestezii.

Při MR vyšetřeních 
v celkové anestezii spo-
lupracuje toto pracoviště 
s kolegy z anesteziolo-
gicko-resuscitačního od-
dělení naší nemocnice. 
K MR vyšetření v celko-
vé anestezii se přistupuje 
převážně u malých dětí 
a dále u pacientů, kteří 
trpí strachem z uzavře-
ných prostor, tedy mají 
klaustrofobii. 

Běžná čekací doba 

Senioři plánují a nedočkavě očekávají nové aktivity

Občanská poradna 
Centra nové naděje posky-
tuje svým klientům bez-
platnou a anonymní po-
moc při řešení nepříznivé 
životní a sociální situace, 
ve které se ocitli. Posláním 
Občanské poradny je po-
skytovat informace, rady 
a pomoc všem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální situa-
ci nebo jim taková situace 
hrozí.

V roce 2019 jsme měli 
v občanské poradně 388 
klientů a provedli jsme 968 
konzultací. U těchto klientů 
jsme vyhotovili 177 indi-
viduálních návrhů v oblas-
tech: dluhy, exekuce, roz-
vody, výživné, styk a péče 
o děti. Díky zpětné vazbě 
od části našich klientů, jsme 
se dozvěděli, že klienti po-
radnu vyhledávají na do-
poručení známých, díky 
internetu a jiným sociálním 
službám. Klienti vyjádřili 
spokojenost s komunikač-
ním přístupem a vysokou 
odborností pracovníků. 
Za naprosto stěžejní lze po-
važovat fakt, že každému 
klientovi byly otázky jeho 
případu zodpovězeny.

Co pro naše klienty ná-
vštěva poradny znamenala?
• „Pomoc.“
• „Návštěva poradny pro mě 
znamenala obří a neskuteč-
nou úlevu, do té chvíle se mi 
mé problémy zdály neřeši-
telné.“
• „Získala jsem cenné rady, 
odbornou pomoc, a hlav-
ně pocit úlevy, že nejsem 
na problémy sama.“
• „Poradna pro mě zname-
nala setkání s lidmi, kteří 
mají přehled a vzdělání 
a chtějí lidem pomoci.“
• „Světlo na konci tunelu.“

• „Řešení problémů s ochot-
ným člověkem, pomoc, jis-
totu a více informací.“
• „Velkou psychickou pod-
poru, že na vše nejsem sám 
a mám se na koho obrátit.“
• „Pracovnice poradny mi 
moc pomohla s exekucí, ne-
boť nemám odborné znalos-
ti a nevěděla jsem si rady, jak 
ve své těžké životní situaci 
postupovat.“
• „Pomoc, kterou jsem po-
třeboval.“
• „Uklidnění.“
• „Velkou pomoc v těžké 
rodinné situaci. Pomoc při 
řešení věcí, kterým nerozu-
mím.“
• „Znovuzískání sebevědo-
mí, že dělám něco, co není 
špatně.“
• „Pocit naděje, že se je můj 
problém řešitelný.“
• „Posun vpřed.“
• „Ukázala novou cestu 
do života.“
• „Spokojenost.“
• „Snížení pocitu stresu 
z vzniklé životní situace.“
• „Pro mne znamenala moc, 
i pro moje děti, děkuju, že 
jste.“
• „Radu ve chvíli nerozhod-
nosti, oporu.“
• „Víru a naději, že se může 
můj problém vyřešit – a taky 
se tak stalo.“
• „Svěřit se někomu „ci-
zímu“ se svými problémy 
pro mne nebylo snadné, ale 
profesionální a milý přístup 
pracovnice mi moc pomohl!

Další informace o Centru 
nové naděje a OP naleznete 
na www.cnnfm.cz, či telefo-
nicky na 773 173 604. V pří-
padě dotazů nás neváhejte 
kontaktovat. OP je otevřena 
v době: PO–ČT, od 8.00 
do 16.00 hodin a je nutné se 
předem objednat.

Občanská poradna Centrum nové naděje

Magnetická rezonance v permanenci

u neakutního ambulant-
ního pacienta je na tom-
to speciálním pracoviš-

ti frýdecké nemocnice 
v současné době 3 až 5 
týdnů.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p.č. 62/2) – Na Půstkách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I.NP 
(sklad)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VII. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, 
IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, 
IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 
m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, 
V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o výměře 15,16 m2, V. NP 
(sklad)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP 
(prodejna)

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP 
(WC)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá 
místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 
(kancelář) 
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 201 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 203 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 
m2, II. NP
stavba č.p. 6 na pozemku p.č. 7/1 zastavěná 
plocha a nádvoří – náměstí Svobody
nebytový prostor o výměře 24,73 m2, I. NP 
(provozovna fotografických služeb)
nebytový prostor o výměře 1,23 m2, I. NP 
(toaleta)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

Obchodní společnost: 
DISTEP a.s., se sídlem Os-
travská 961, Místek, 73801 
Frýdek-Místek, identifikač-
ní číslo 65138091, zapsaná 
v obchodním rejstříku ve-
deném Krajským soudem 
v Ostravě v oddíle B, vložka 
1205, jejímž jediným akci-
onářem je Statutární město 
Frýdek-Místek. Další in-
formace o společnosti jsou 
dostupné na www.distep.cz.
Funkce: statutární orgán 
společnosti – předseda před-
stavenstva
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: 
město Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: 
v souladu se stanovami spo-
lečnosti a se smlouvou
Předpokládané zahájení 
výkonu funkce: 1. 7. 2021
Platové podmínky: smluv-
ní odměna
Charakteristika výkonu 
funkce:
Předseda představenstva je 
v rámci obchodního vedení 
společnosti povinen zajiš-
ťovat zejména následující 
činnosti:
- řídit společnost dle schvá-
lených finančních, obchod-
ních a investičních plánů 
společnosti
- plnit povinnosti z organi-
začního řádu, pracovního 
řádu a ostatních vnitropod-
nikových směrnic a práv-
ních předpisů obecně
- plnit úkoly uložené valnou 
hromadou
- kontrolovat práci podříze-
ných zaměstnanců a hodno-
tit jejich pracovní výkonnos-
ti a pracovní výsledky
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce: 
Do funkce předsedy před-
stavenstva může být zvolena 
fyzická osoba, která je stát-
ním občanem České repub-
liky, dosáhla věku 18 let, je 
plně svéprávná, je bezúhon-
ná a splňuje další předpokla-
dy stanovené příslušnými 
právními předpisy.
Jiné požadavky:
- vysokoškolské vzdělání 
- profesní kvalifikační před-
poklady, tj. že minimálně 
po dobu 5 let vykonával 
praxi v jakékoliv vedoucí 
funkci či pozici v obchod-
ní společnosti, příspěvkové 

organizaci, územním sa-
mosprávném celku či byl 
vedoucím úředníkem správ-
ního orgánu, jehož náplní, 
předmětem podnikání nebo 
působnosti byly obchodní 
nebo výrobní činnosti nebo 
obdobné činnosti, které pro-
vádí společnost DISTEP a.s. 
- znalost problematiky říze-
ní, ekonomiky a základních 
právních poměrů obchod-
ních společností 
- vysoké pracovní nasazení, 
komunikativní schopnosti, 
flexibilita
- řidičské oprávnění alespoň 
skupiny B
- uživatelská znalost práce 
s PC – operační programy 
MS Office (Word, Power-
Point, Outlook, Excel), prá-
ce s internetem
- obecné znalosti následují-
cích právních předpisů:
• zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů
• zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnos-
tech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpi-
sů
• zákon č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 134/2016 Sb. o za-
dávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákon č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů a jeho 
prováděcí předpisy
• zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpi-
sů a jeho prováděcí předpisy
• zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů
Přihláška do výběrového 
řízení musí obsahovat tyto 
náležitosti:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné 

hromady obchodní společnosti DISTEP a.s. 
vyhlašuje výběrové řízení na funkci předsedy 

představenstva obchodní společnosti DISTEP a.s.

- jméno, příjmení, titul, da-
tum a místo narození ucha-
zeče
- státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu 
uchazeče
- datum, místo a podpis 
uchazeče
- emailovou adresu a tele-
fonní kontakt na uchazeče
K přihlášce do výběrového 
řízení uchazeč přiloží:
- strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsíce
- ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
- stanovisko k současné 
činnosti a návrh koncepce 
budoucího rozvoje obchod-
ní společnosti DISTEP a.s., 
včetně přínosu uchazeče pro 
společnost (v rozsahu max. 
10 stran A4) 
- doklady o absolvova-
ných školeních, odborných 
zkouškách, způsobilostech 
apod. (fotokopie)

- souhlas s užitím osobních 
údajů

Přihlášky s požadovanými 
přílohami zasílejte do 31. 
8. 2020 v zalepené obálce 
s uvedením adresy uchazeče 
a označením „Výběrové ří-
zení – předseda představen-
stva – neotvírat“ na adresu:
RNDr. Michal Pobucký, 
DiS., primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148, 
73801 Frýdek-Místek.
 (Více na webu města.)
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Ondřej Palát, odcho-
vanec frýdecko-místec-
kého hokeje a momentál-
ně forvard zámořského 
celku Tampa Bay Light-
ning, jehož otec stále 
trénuje místní mládež, 
přišel s parádním nápa-
dem, jak pomoci další 
frýdecko-místecké gene-
raci malých hokejových 
nadějí. Zajistil totiž dar 
do svého rodného města, 
kdy mládežnické týmy 
HC Frýdek-Místek ob-
drží kompletní vybavení 
(výstroj) z fondu Goals & 
Dreams od NHLPA.

Fond NHLPA Goals & 
Dreams poskytuje granty 
na vybavení hokejových 
programů. NHLPA pod-
poruje věci, které zvyšují 
povědomí, bojují proti ne-
mocem a pomáhají loka-
litám po celém světě stát 
se zdravějšími místy pro 
život a hru. NHLPA svým 
členům, bývalým hráčům, 
fanouškům a partnerům 
pomáhá něco změnit a do-
kázat, že s týmovým úsilím 
je možné cokoli, odhodla-
ná ovlivnit záležitosti, kte-
ré jsou důležité pro jeho 
členy a které jsou spojeny 
s vášní pro hokej a komu-
nitu.

„Já se o této možnosti 
dozvěděl od pár kluků, co 
hrají tady v NHL a udělali 
něco pro své domácí kluby, 
kde s hokejem začínali,“ 
prozradil Ondřej Palát. 
Jedním z kritérií bylo, aby 
o tento grant požádal hráč, 
který v kanadsko-americ-
ké hokejové soutěži působí 

minimálně pět sezon. To 
zase v té obrovské kon-
kurenci až tak jednodu-
ché není, ale Ondra Palát 
v NHL obstál, v Tampě 
je od roku 2012 a odehrál 
doposud přes čtyři stovky 
utkání.

On sám si v této souvis-
losti vybavil nepříjemnou 
vzpomínku, která se ode-
hrála v jeho deseti letech. 
Tehdy rodina Palátových 
zastavila svým automobi-
lem před obchodem a šla 
po jednom z Ondrových 
zápasů nakoupit. Výstroj 
tehdy ještě začínající ho-
kejové hvězdičky zůstala 
na zadním sedadle. „Měl 
jsem tam v podstatě úplně 
vše. Nové brusle, po kte-
rých jsem dlouho toužil, 
helmu, chrániče a hokej-
ky,“ vybavuje si po letech 
Ondřej. Než stačila Pa-
látovic rodina nakoupit, 
taška byla z auta pryč. 
„Hrozné zklamání,“ mrzí 
i po té době Ondru. „Teh-
dy to bylo něco strašného, 
jelikož moji rodiče neměli 
tolik peněz, aby mi z fleku 
dokázali koupit kompletní 
nové vybavení,“ dodává.

A právě tato nepříjemná 
vzpomínka stojí za úžas-
nou myšlenkou pomoci 
několika rodinám, které by 
svým synátorům chtěly do-
přát jejich velký sen – stát 
se jednou profesionálním 
hokejistou. Třeba právě ta-
kovým, jakými bezesporu 
jsou dva nejslavnější frý-
decko-místečtí odchovan-
ci, kteří už zanechali svou 
stopu v Tampa Bay – kro-

mě Ondřeje Paláta máme 
na mysli i Pavla Kubinu.

I dnes je spousta malých 
kluků, kteří by se hroz-
ně rádi proháněli po ledě 
za tou malou černou pry-
ží. Ne každá rodina si ale 
finančně náročný sport 
může dovolit. S darem, 
který tomu může napo-
moci, Ondrovi pomáhal 
po administrativní stránce 
Jakub Mikulík, manažer 
HC Frýdek-Místek.

„Pro získání podpory 
z NHLPA je potřeba uči-
nit nemalou řadu kroků 
a hráčská asociace bere 
iniciativu velice zodpo-
vědně. Grant rozhodně 
nedostane každý. Nicmé-
ně všechno se zvládlo a já 
jsem moc rád, že výstroje 
k nám dorazily ještě před 
začátkem sezony,“ těší Ja-

Ondřej Palát i v NHL stále myslí na svůj mateřský klub 

Po dlouhé době „zá-
vodního půstu“, zaviněné 
nepředvídaným stavem, 
se závodníci z Lašského 
sportovního klubu Frý-
dek-Místek představili 
na dvou kolech Českého 
poháru mládeže v moder-
ním pětiboji. 

Nejdříve se předvedli 
v Kralupech nad Vltavou 
a hned ukázali konkurenci, 
že přes zimu a jaro nelenili 
a že se jejich sportovní for-
ma hodně zvedla. V Kra-
lupech brali pět cenných 
kovů, kdy nad všemi byl vý-
kon Matěje Kornela v kate-
gorii U15, kterou s velkým 
náskokem vyhrál. Dále pak 
výkon Teodora Rašky v kat. 
U11, kdy zvítězil v novém 
klubovém rekordu, byl ve-
lice ceněný. O další zlato se 
pak postarala Anna Studén-
ková v kat. U17+, kdy přede-
vším v šermířské části byla 
k neporažení. Jonáš Ryška 
pak bral bronz v kat. U17+.

Na druhé kolo se LSK 
F-M vydal do Kladna, kde 
pak především po vyhlášení 
kategorie U17 vypukly vel-
ké oslavy, neboť se poprvé 
v historii klubu podařilo 
překonat limity na mistrov-
ství Evropy a na mistrov-
ství světa! A kdo se tak 
nesmazatelně zapsal? Ště-
pán Surma. Kluk, který 
na začátku své sportovní 
dráhy povětšinou uzavíral 
výsledkovou listinu a málo-
kdo by si takříkajíc na něho 
vsadil. Trenéři při LSK F-M 
však odvádějí skvělou prá-

ci a Štěpán dne 28. 6. 2020 
překonal ostrý limit na ME 
a MS v kategorii U17, kte-
rý činí 900 bodů. A jak 
toto číslo překonal? Zapla-
val trať 200 m za 1:59,29 
min. a kombinovaný běh 
na 3x800 m se zastávkou 
na střelbu z laserové pistole 
na 10 m zaběhl za 8:57 min. 
Svoji kategorii s převahou 
vyhrál. Druhým velkým 
počinem v Kladně bylo pře-
konání limitu pro ME v ka-
tegorii U17 dívek, kdy Anna 
Studénková skvělým pla-
veckým výkonem na 200 m 
za 2:16 min vybíhala 
do kombinované běžecké 
části na prvním místě. Tro-
chu se sice zadrhla na první 
střelecké položce, kdy ji jed-
na ze soupeřek předběhla, 
ovšem pak skvělým během 
i ostatní střelbou udělala 
celkově krásných 793 bodů 
a obsadila konečné druhé 

místo. Velmi pěkný závod 
předvedli naši tři kluci v ka-
tegorii U15, kdy v koneč-
ném pořadí obsadili druhé, 
třetí a čtvrté místo v pořadí 
Tobias Raška, Matěj Kornel 
a Daniel Venglář. Přede-
vším Tobias byl příjemným 
překvapením, protože v le-
tošním roce závodí s o rok 
staršími závodníky. V kate-
gorii U11 pak opět zvítězil 
Teodor Raška. 

„Lašská síla výrazně 
udeřila na sportovním poli 
moderního pětiboje, kdy 
sportovci z LSK F-M skvěle 
reprezentovali naše město 
a svůj klub. Splnění limi-
tů na mistrovství Evropy 
a mistrovství světa je vel-
kým poděkováním všem li-
dem, kteří se podílejí na vý-
chově a chodu sportovního 
klubu,“ uzavřel snový výčet 
výsledků předseda klubu 
Pavel Gazda.

Moderní pětibojaři LSK F-M splnili limity pro ME a MS

kuba Mikulíka. Výstroje 
by měly být předány v září 
v rámci přípravného zá-
pasu třineckých Ocelářů 
s domácím týmem. Příběh 
Ondry Paláta se zmínkou 

o Frýdku-Místku se objevil 
nejen na oficiálních webo-
vých stránkách hokejového 
klubu Tampa Bay Light-
ning, ale rovněž i na webu 
NHL.com.

27. července pořádal 
oddíl rychlostní kanoisti-
ky spolu se Statutárním 
městem Frýdek-Mís-
tek Cayak 
Cross. I přes 
o m e z e n í 
kvůli koro-
navirové kri-
zi si to děti i rodiče užili. 

V kategorii dětí do 10 let 
zvítězil Antonín Kučírek. 
V kategorii dětí do 12 let 
Kristián Czerný. V kate-

gorii dětí do 15 let Václav 
Růžička. Kategorii ženy 
ovládla Helena Benčová. 
Muže ovládl opět Kristi-

án Czerný. 
Ve velmi 
oblíbené dis-
ciplíně C2 
rodiče a děti 

zvítězil Petr Mojžíšek 
s dcerou Bertou. Děkujeme 
městu za finanční podporu 
tohoto závodu.

 organizátoři závodu

Cayak Cross si děti i rodiče užili

„s podporou
města“
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Třetí etapa 12. roč-
níku cyklistického eta-
pového závodu Czech 
Tour, podniku první 
kategorie UCI, z Olo-
mouce do Frýdku-Míst-
ku, která měřila 209,8 
kilometrů, přinesla 
změnu držitele žlutého 
trikotu vedoucího jezd-
ce průběžné klasifikace. 
Australana Luka Dur-
bridgeho vystřídal jeho 
týmový kolega a krajan, 
teprve jedenadvacetiletý 
mladík Kaden Groves.

Etapu s dojezdem 
na Zámec-
kém náměstí 
vyhrál bel-
gický jezdec 
Jordi Meeus 
(SEG Racing Academy) 
a potvrdil své skvělé spur-
terské schopnosti, když 
vybojoval druhý etapový 
vavřín na letošním roční-
ku. Z Čechů skončil nej-
lépe v hromadném spurtu 
Tomáš Bárta (reprezenta-
ce ČR), který dojel na 10. 
místě, patnáctý spurtoval 
Adam Ťoupalík (Elkov 
Kasper). V průběžné kla-
sifikaci byl na tom nej-
lépe z Čechů jedenáctý 
Michael Kukrle se ztrá-
tou 28 vteřin na první-
ho, ve shodném čase byli 

za ním seřazeni Dominik 
Neuman, A. Ťoupalík, Mi-
chal Schlegel, Jan Bárta 
a Jakub Otruba, všichni 
spolujezdci Kukrleho. 
Jen o jedenáct vteřin byl 
na tom hůře pětadvacátý 
Petr Vakoč (Alpecin Fe-
nix), vítěz závodu z roku 
2015.

Na jezdce čekala nejdel-
ší etapa závodu, a navíc 
doslova tropy, teploměr 
neklesl pod třicet stupňů. 
Již na desátém kilomet-
ru se podařil únik pětice 
jezdců. Skupina si vypra-

covala až pě-
t im i nutov ý 
náskok, ale 
jezdci stáje 
M it chel t on 

Scott situaci kontrolovali. 
Velký díl práce při stíhá-
ní odvedl Durbridge, ale 
při náročném stoupání 
na Pustevny již další práci 
přenechal týmovým kole-
gům. Tam skončily i na-
děje pro dva české naděj-
né jezdce, na něž nejvíce 
sázel reprezentační kouč 
Tomáš Konečný, konkrét-
ně na Vojtěcha Sedláčka 
a Karla Vacka. Ve stou-
pání nestačili a odpadli. 
Ve stoupání na Pustevny 
na čele zůstal již osamo-
cen Willems, uspěl ješ-

Ke druhému dvojzá-
pasu barážových sou-
bojů o postup do české 
nejvyšší baseballové sou-
těže museli baseballisté 
Frýdku-Místku zajet až 
do Jablonce. A s jedním 
z adeptů na postup do-
kázali uhrát vyrovnaný 
výsledek.

První výhra přišla hned 
v prvním utkání, kdy se 
na kopec postavil Matyáš 
Kozel. Osmnáctiletý talent 
Frýdku-Místku opět uká-
zal, že jeho výkony rostou 
každým zápasem a pál-
kařům Jablonce povolil 
za sedm směn pouze dva 
doběhy. Jeho spoluhráči 
dokázali přitlačit na domá-
cí nadhazovače a obranu 
a i s přispěním chyb sou-
peře nakonec stáhli osm 
doběhů. Klasik díky tomu 
v prvním duelu zvítězil 8:5.

Naopak úvod druhého 
zápasu Frýdku-Místku ne-
vyšel, když se Jablonec do-
kázal prosadit proti Tomáši 
Volnému a hned v první 
směně stáhl šest doběhů. 
Po jeho vystřídání se frý-

decko-místečtí baseballis-
té snažili stahovat náskok 
domácích, ale to se jim na-
konec nepovedlo a prohráli 
8:12. Oba týmy tak mají 
po dvou sériích stejnou 
bilanci dvou výher a dvou 
proher a jsou na děleném 
čtvrtém místě barážové 
tabulky.

„V prvním utkání jsme 
šli rychle do vedení, které 
se nám díky soustředěné 
hře v obraně a kvalitní-
mu nadhozu podařilo až 
do konce utkání udržet,“ 
hodnotil víkendovou sérii 
autor pěti úspěšných odpa-
lů Michal Baker. „V dru-
hém zápase nám bohužel 
nevyšel začátek, což se 
nakonec ukázalo jako klí-
čové, protože i když se nám 
v útoku dařilo, nedokázali 
jsme tento rozdíl již stáh-
nout. Do příštích zápasů 
bychom chtěli zapracovat 
na výběru lepších nadho-
zů a běhu na metách, který 
nás poslední zápasy stojí 
spoustu bodů. A také hod-
ně nervů,“ dodal na závěr 
odchovanec Klasiku.

F r ýde cko - m í s t e č t í 
baseballisté se o ví-
kendu 8.–9. srpna 
v rámci bojů o postup 
do nejvyšší české sou-
těže poprvé představili 
před svými fanoušky. 
A představení to bylo 
velmi úspěšné, i když 
ve dvojzápase přivítali 
Hlubokou nad Vltavou, 
která zatím v baráži na-
sbírala tři výhry a jed-
nu prohru. 

Do Frýdku-Místku při-
jel tým, který sliboval 
kvalitní baseball a vy-
rovnanou bitvu. Jenže 
domácí baseballisté byli 
proti. Do obou duelů 
dvojzápasu vstoupili vel-
mi dobře a vybudovali 
si náskok hned v úvo-
du. Navíc se opět mohli 
spolehnout na výkony 
svých mladých nadhazo-
vačů. Jak Matyáš Kozel, 
tak také Šimon Urban se 
letos rozházeli k vynika-
jícím výkonům, a pokud 
se postaví do utkání, tak 

pálkařům soupeřů příliš 
šanci nedávají. To potvr-
dili i o víkendu a nako-
nec dovedli Klasik k dvě-
ma výhrám.

„Vyzvednul bych 
hlavně výkon všech na-
šich nadhazovačů,“ řekl 
po sérii s Hlubokou Da-
vid Koláček. „Házeli je-
den dobrý nadhoz za dru-
hým. Obrana i pálka byli 
vynikající. Oba zápasy 
jsme drželi pod kontro-
lou a k žádným drama-

tickým zvratům nedošlo. 
Dvě výhry nás určitě na-
koply do bojů proti extra-
ligovým týmům v další 
části nadstavby.“

Barážové boje se nyní 
přehoupnou do druhé po-
loviny, ve které odehrají 
prvoligové týmy tři série 
s extraligovými celky. 
Frýdek-Místek do nich 
vstupuje s bilancí čtyř 
výher a dvou proher, kdy 
mu patří dělené druhé 
místo v tabulce baráže.

ŠIMON URBAN: Nadhazovačům to lítá.  
 Foto: Pavel Chorobik

Mladí nadhazovači jsou spolehliví

DOJEZD: Etapa skončila hromadným spurtem.  Foto: Jan Brychta / Czech Tour

Etapa do Frýdku-Místku měla na svědomí žluté převlékání

MICHAL BAKER: Přijímá rady od Ondřeje Hona. 
 Foto: Pavel Chorobik

Vyrovnaně s adeptem na postuptě na vrchařské prémii 
na Soláni, ale pak i jeho 
peloton pohltil. Oprav-
du závodit se začalo až 
v samém závěru, hlavně 
na okruzích kolem Frýd-
ku-Místku. Různé malé 
skupinky se snažily odjet, 
ale štěstí neměla žádná 
a velké stáje rozehrávaly 
taktiku pro své spurte-
ry. Všem ale opět vypálil 
rybník Meeus, za nímž 
skončili Němec Max Kan-
ter (Team Sunweb) a Es-
tonec Martin Laas (Bora 
Hansgrohe).

„s podporou
města“
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SRPEN
17. 8. 

BRAZILSKÉ JIU–
JITSU PRO DĚTI

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(akce má pevně stanovený 
začátek)
Výuka základů sebeobrany 
a bojového sportu brazilské-
ho jiu-jitsu. Spousta pohy-
bových her a aktivit.
Vhodné pro děti od 8 let 
do 15 let. Doporučujeme 
sportovní oblečení, pití (cvi-
čí se boso).
Místo: GB Draculino (vý-
měník Distepu naproti 
knihovny), Jiráskova 3320, 
Frýdek
Organizátor: GB Dracu-
lino
Kontakt: Michaela Mikul-
cová, telefon: 773 221 444
E-mail: frydekmistek@
draculino.cz

18. 8.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo koloběžku 
a povinností je také bezpeč-
nostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

19. 8. 
TANČÍME S DANCE 

4 FUN ANEB 
LVÍ HLÍDKA

Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45)
Zveme všechny malé taneč-
níky na taneční dopoledne 
s taneční skupinou Dance 4 
Fun. Proměníme se ve zná-
mé pohádkové hrdiny z lví 
hlídky a prožijeme spoustu 
nevšedních zážitků po boku 
zvířecích kamarádů.
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartičku 
pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek

Kontakt: Veronika Bortlo-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 17. 8.

20. 8. 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Během této akce se naučíte 
základní pravidla silniční-
ho provozu, dále si budete 
moci zahrát hry zaměře-
né na dopravní výchovu. 
Účastníci si musí přinést 
vlastní kolo nebo koloběžku 
a povinností je také bezpeč-
nostní přilba.
Místo: Dopravní hřiště 
u SVČ Klíč FM, ul. Pioný-
rů, Místek
Organizátor: Městská po-
licie Frýdek-Místek
Kontakt: Lucie Ondo-Ešto-
ková, telefon: 777 921 360
E-mail: ondo-estokova.lu-
cie@frydekmistek.cz 
V případě nepříznivého po-
časí se akce nekoná.

21. 8. 
TANČÍME S DANCE 4 

FUN ANEB 
TLAPKOVÁ PATROLA

Čas: 9.00–12.00 hodin (sraz 
v 8.45)
Město je v ohrožení, voláme 
posily! Pomoz nám tyto zlo-
duchy dopadnout a ochrá-
nit tak občany městečka 
před hrozícím nebezpečím. 
Tlapkový tým je připraven 
do akce, jsi i ty?
Věk: 4–7 let 
S sebou: oblečení a obuv 
do tělocvičny, pití, kartičku 
pojišťovny
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Linda Hořáko-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 19. 8.

24. 8. 
MINIVOLEJBAL PRO 
MALÉ SPORTOVCE 

Čas: 8.00–16.00 hodin
Akce je určena pro všechny 
děti, které mají chuť spor-
tovat, bavit se, poznat nové 
kamarády a chtějí si vy-
zkoušet, jaké by to bylo stát 
se „VOLEJBALISTOU“. 

Na akci je nutné se předem 
přihlásit, nejpozději dva dny 
před termínem konání akce. 
Přihlaste se na mail volley. 
.beskydy@seznam.cz, za-
šleme vám podrobnější po-
kyny. Vhodné pro děti od 8 
do 13 let. 
Místo: SPŠ, OA a JŠ, ul. 28. 
října 1598, Místek – fotbalo-
vé hřiště, tělocvična
Organizátor: Green Volley 
Frýdek-Místek, z. s.      
Kontakt: Šárka Nosálková, 
telefon: 731 501 020
E-mail: 
volley.beskydy@seznam.cz 

25. 8. 
LAPAČ SNŮ

Čas: 9.00–12.00 hodin 
Líbí se ti lapače snů a chceš 
si vyrobit jeden přesně 
podle svých představ? Tak 
neváhej a přijď. Společně si 
vysvětlíme, k čemu lapače 
slouží, ukážeme si jakými 
technikami jej lze vytvořit, 
a poté si každý vyrobí svůj 
originál, kreativitě se meze 
nekladou.
Věk: 9–15 let
S sebou: oblečení na ušpi-
nění, pití a svačinu
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Kamila Siko-
rová, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech, 
nejpozději do 21. 8.

25. 8. 
STREETWORK – AK-
TIVITY NA HŘIŠTI

Čas: 14.00–18.30 hodin 
(sraz v 14.00 v Nízkopraho-
vém klubu U-kryt, v 14.20 
odchod, průběžná akce)
Přijď a zapoj se do různých 
aktivit, které pracovníci U-
-krytu dělávají v rámci tzv. 
streetworku (práce na ulici). 
Budeme s sebou mít růz-
né míče, volejbalovou síť, 
frisbee, slackline, ringo, 
badminton, stolní a karetní 
hry ad.
Místo: Hřiště u parku Hrá-
dek (poblíž ul. Dobrovské-
ho), možno přijít rovnou 
sem
Organizátor: z. s. Filadel-
fie
Kontakt: Martin Dubčák, 
telefon: 776 219 568
E-mail: 
martin.dubcak@seznam.cz 

26. 8. 
DOVÁDIVÉ 

DOPOLEDNE SE PSY
Čas: 9.00–12.00 hodin 
(průběžná akce)
Soutěžní dopoledne dopl-
něné ukázkou výcviku psů 
a canisterapií. Po splnění 
správného počtu úkolů tě 
čeká drobná odměna.
S sebou: sportovní oblečení
Místo: Areál Sportovní-
ho klubu policie FM (cca 
20 metrů za úřadem práce 
ve Frýdku)
Organizátor: Český kyno-
logický svaz ZKO Frýdek-
-Místek – 1043
Kontakt: Lenka Šebestová, 
telefon: 724 520 022
E-mail: 
sebestovalenka@seznam.cz 

27. 8. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA
Čas: 9.00–10.30 hodin, 
11.00–12.30 hodin
V naší výtvarné dílně si 
tentokrát vyrobíme obrázek 
do dětského pokoje. Zále-
ží na vás, bude-li s roboty 
nebo veselými slony.
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Petra Vlkošo-
vá, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

28. 8. 
DOPOLEDNE 

S ROBOTY
Čas: 9.00–12.00 hodin
Akce pro všechny fanoušky 
techniky. Naučíš se postavit 
robota ze stavebnice Lego 
Mindstorms. Společně ho 
naučíme plnit úkoly: jezdit 

po čtverci, vyhýbat se stě-
nám nebo pronásledovat 
jiného robota. Užiješ si tak 
spoustu zábavy s roboty, 
a navíc se mnohému naučíš.
Věk: 9–15 let
Místo: Středisko volného 
času Klíč, budova B, Pioný-
rů 764, Místek
Organizátor: Středisko 
volného času Klíč, Frýdek-
-Místek
Kontakt: Patrik Siegel-
stein, telefon: 558 111 777, 
778 421 468
E-mail: 
recepce@klicfm.cz
Na akci je nutné se přihlásit 
na uvedených kontaktech.

31. 8. 
O ŠACHOVÉHO

KRÁLE A KRÁLOVNU
Čas: 8.00–12.30 hodin 
(8.00–8.45 prezence)
Kategorie A) hráči narození 
2004 a mladší.
Kategorie B) hráči narození 
2008 a mladší.
Kategorie C) hráči narození 
2012 a mladší.
Na vítěze čekají poháry 
a medaile.
Místo: SVČ Klíč, budova 
A, Pionýrů 767, Místek
Organizátor: Beskydská 
šachová škola z. s.
Kontakt: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086
E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
E-mail: info@klicfm.cz

LETNÍ PROGRAM SVČ KLÍČ „PRÁZDNINY VE MĚSTĚ“

Cena všech táborů: 
1 450 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 370 Kč na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání zajištěno od 6.30 hodin 
a od 16.00–16.30 hodin.
Věk: 6–12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 1. 
třídu ZŠ).
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 

558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz
24. 8. – 28. 8. Z POHÁD-

KY DO POHÁDKY
Pohádkový svět je plný 
milých bytostí. Trpaslíci, 
princezny, elfové a spous-
ta dalších se o svůj domov 
krásně starají a žijí v míru. 
Ovšem tenhle svět má také 
spoustu tajemství. Přidej se 
k nám na cestu plnou dob-
rodružství a objevování to-
hoto kouzelného světa.

NABÍDKA LETNÍCH 
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2020
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Navzdory složitějším 
podmínkám v souvislosti 
s koronavirem Prázdniny 
ve městě, organizované 
městskou příspěvkovou 
organizací Středisko vol-
ného času Klíč, navštívilo 
v první polovině prázdnin 
za červenec více než 700 
registrovaných dětí a de-
sítky rodičů. 

„Přípravy i průběh ovliv-
nila protiepidemiologická 
opatření. Roušky, dezinfek-
ce a rozestupy se staly sou-
částí letošního léta. Některé 
akce byly postupně z pre-
ventivních důvodů zrušeny 
úplně, na jiných byla sníže-
na kapacita účastníků. Za-
čátek prázdnin přilákal 70 
dětí do skautské tvůrčí díl-
ny, streetworkeři z U-krytu 
zaujali 45 dětí a dvě stovky 
dětí i rodičů si užili pohád-
kové dopoledne pořádané 
knihovnou ve Faunapar-
ku. Živo bylo v prostorách 
v SVČ Klíč, v klubovnách 

Klubu Nezbeda i ve Ska-
lici u judistů. Poděkování 
patří všem organizátorům, 
kteří připravují a realizují 
programy a zvládají letošní 
náročné podmínky,“ shrnu-
la za pořádající organizaci 
Petra Vlkošová.

Na prázdninovém progra-
mu, který má za cíl smyslu-
plně zabavit děti a nabídnout 
jim zajímavou volnočaso-
vou náplň, se podílí i Měst-
ská policie Frýdek-Místek, 
která ovšem musela zrušit 
plánovaný cyklovýlet i akci 
Malý strážník. „Je nám to 
líto, ale nemohli bychom 
zodpovědně dodržet sta-
novené podmínky. Zůstaly 
nám ale akce na dopravním 
hřišti, i když i ty jsme mu-
seli přizpůsobit, takže třeba 
nemůžeme hrát dopravní 
pexeso nebo se věnovat 
jakýmkoliv kontaktním 
aktivitám. Dáváme pozor 
i při občerstvení,“ ujistila 
za městskou policii Lucie 

Ondo-Eštoková. Ta potvr-
dila, že na dopravním hřišti 
citelně přibylo koloběžek 
a děti tak trochu na vedlejší 
kolej staví kola. „Je to znát 
i při školních programech, 
kdy se v každé třídě objevují 
děti, které vůbec neumí jez-
dit na kole. Neměly možnost 
si to vůbec zkusit a pak je 
pro ně těžké získat průkaz 
mladého cyklisty,“ vysvět-
lovaly strážnice zabývající 
se preventivními programy 
pro školáky. Ty instrukce 
přizpůsobily tomu, s čím 
děti na hřiště přijely, vedle 
základních pravidel silnič-
ního provozu se snažily 
i vysvětlovat, jaké jsou roz-
dílné povinnosti pro cyklis-
ty a koloběžkáře, kteří jsou 
v podstatě v roli chodců. 

Středisko volného času 
Klíč rozhodlo kvůli nejas-
né situaci ohledně dalšího 
vývoje epidemie a návaz-
ných opatření, že se letos 
neuskuteční obvyklá záři- Návštěvníci rekreační 

oblasti Olešná a Beskyd 
se mohou v prázdnino-
vých dnech setkat s mo-
bilními informátory, kteří 
až do konce srpna lákají 
na zdejší turistickou na-
bídku. Tuto službu již 
pět let zajišťuje Turistic-
ké informační centrum 
Frýdek≈Místek.

Informátoři dokáží ná-
vštěvníkům přímo v terénu 
poradit, kam se vydat na vý-
let, jaká místa v regionu 
mohou navštívit nebo zvou 
na významné akce, které se 
zde konají. 

„Informátory lze poznat 
dle zelených triček s označe-
ním Tourist Info. Ve čtvrtky 
je možné se s nimi setkat 
ve Frýdku-Místku v okolí 
přehrady Olešná, v pátky 
pak na turisticky význam-
ných místech v Beskydech 
jako například na Prašivé, 
Gruni, Pustevnách, Visala-
jích nebo Ondřejníku. O so-

botách v těchto lokalitách 
prezentují zdejší turistickou 
nabídku také v prezentač-
ním stanu, kde mohou zá-
jemci získat širší spektrum 
informací,“ říká ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek≈Místek Mo-
nika Konvičná.

Cílem této služby je při-
blížit turistickou nabídku 
jak města Frýdku-Místku, 
tak turistické oblasti Besky-
dy těm, kteří cestu do infor-
mačního centra z nějakého 
důvodu minou. Díky mobil-
ním informátorům získává 
Turistické informační cent-
rum Frýdek≈Místek i zpět-
nou vazbu od návštěvníků 
zdejší lokality, která je uži-
tečná při plánování aktivit 
v nové turistické sezóně. 

V loňském roce takto vy-
jeli mobilní informátoři v let-
ní sezóně téměř třicetkrát, 
oslovili na 1700 návštěvníků 
a rozdali až 3500 ks propa-
gačních materiálů.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ: Opakovaně se o prázdninách 
dětem věnuje i městská policie.  Foto: Petr Pavelka

Za červenec Prázdniny ve městě navštívilo sedm set dětí

TIC NA KOLE: Mobilní informátoři radí turistům pří-
mo v terénu.

Mobilní informátoři 
jsou opět v terénu

Rok 2009, a tehdy ještě 
pod názvem Beskydské 
informační centrum Frý-
dek-Místek vydává svého 
prvního tištěného průvod-
ce na Lysou horu. O deset 
let později vysílá do světa 
Turistické informační 
centrum Frýdek≈Místek 
jeho upgradované vydá-
ní, které získává v letoš-
ním ročníku prestižní 
přehlídky turisticko-pro-
pagačních materiálů TU-
RISTPROPAG třetí místo 
v kategorii Mapy měst 
a regionů. 

Již od prvního vydání byl 
tento propagační materiál 
turisty velmi žádán. „Udě-
lali jsme v průběhu let ně-
kolik dotisků, ale v loňském 
roce jsme po analýze změ-
nili vzhled z kapesní bro-
žury formátu DL na mapu. 
Ptali jsme se návštěvníků 
našich informačních center, 
na veletrzích, turistů, jak 
by si představovali pro ně 
ideálního průvodce, pokud 
by chtěli vydat na nejvyšší 
vrchol Moravskoslezských 
Beskyd. Díky tomuto prů-
zkumu vznikla mapa, která 
obsahuje 19 různých tras, 
jak se dostat na Lysou horu,“ 
vysvětluje změnu ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek≈Místek Mo-

nika Konvičná.
Na základě kladného 

ohlasu od turistů přihlásilo 
Turistické informační cent-
rum Frýdek≈Místek mapu 
do prestižní přehlídky tu-
risticko-propagačních ma-
teriálů TURISTPROPAG. 
„Do soutěže bylo přihlá-
šeno 178 materiálů od 98 
vydavatelů – obcí, měst, ne-
ziskových organizací nebo 
podnikatelů v cestovním 
ruchu,“ říká jednatel pořá-
dajícího Pruhu Polabí Pavel 
Hlaváč. Z tohoto množství 
materiálů byla mapa Lysé 
hory odbornou porotou oce-
něna třetím místem v kate-
gorii Mapy měst a regionů.

„Jsme moc rádi za toto 
ocenění, jelikož díky tomu 
máme zpětnou vazbu, že 
svou práci děláme dobře. 

O tom svědčí i to, že toto 
není první ocenění v této 
soutěži. V loňském roce 
jsme si již odnesli 1. mís-
to v kategorii videospotů, 
kdy vyhrál propagační spot 
Objev 4 tajemství Frýdku-
-Místku, v roce 2016 získala 
2. místo brožura Vstupte 
do Beskyd,“ vyjmenovává 
další úspěchy v soutěži Mo-
nika Konvičná. 

Mapu mohou získat tu-
risté zdarma na pobočkách 
Turistického informačního 
centra Frýdek≈Místek či 
prostřednictvím jeho mo-
bilních informátorů v Bes-
kydech. Pokud by se však 
chtěli dozvědět i více, než 
je v mapě uvedeno, mohou 
se vydat na Lysou horu 
i v rámci komentovaných 
výstupů na Lysou horu.

PROPAGAČNÍ ÚSPĚCH: Mapa Lysé hory získala 
ocenění v soutěži Turistpropag.

Třetí místo v soutěži TURISTPROPAG 
si odneslo TIC FM za mapu Lysé hory

jová akce, kterou byl pro-
gram Prázdniny ve městě 
zakončován, a neproběhne 
tak loučení s prázdninami 
spojené s přehlídkou vol-
nočasových aktivit na další 
školní rok. „Ta návštěvnost 
byla vždycky velmi vysoká, 

a když si uvědomíme, jak 
se spekuluje o tom, aby se 
v září nemísily třídy, a my 
bychom namíchali školy, 
a dokonce různé obce, tak to 
určitě za to riziko nestojí,“ 
vysvětlila postoj SVČ Klíč 
Petra Vlkošová.  (pp)
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nosti, síly, velikosti. Hledá kontras-
ty barev, kontrasty tvarů, dramatič-
nost, tajemno, úhly pohledu, třetí 
rozměr.

www.knihovnafm.cz
18. 6. – 16. 9., Místek
Výstava fotografií 

23. ročník fotosoutěže pro mladé 
autory do 25 let (ArtCollegium, Fo-
toklub Frýdek-Místek).

18. 6. – 30. 8., Místek
Výstava vítězných prací 

Práce velké výtvarné soutěže pro 
děti na téma Obálka knihy, která 
ještě nebyla napsána.

1.–30. 8., Frýdek
Bájné bytosti

Výstava dětských prací ZUŠ 
A PLUS Český Těšín.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
www.ticfm.cz

18. 8. 2020
Lysohorská nej speciál – 

Po stopách zbojníka Ondráše
sraz v 8.30 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 100 
Kč/dosp., 50 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909

18. 8.
Technotrasa 

– Po stopách textilek 
sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6 , vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 % , nutná rezervace 
na tel. 558 646 888 

26. 8.
Babylon Místek

Komentovaná prohlídka Místku 
ve stylu 30. let minulého stol. a teh-
dejší černé kroniky. Sraz v 15.30 
hodin před TIC Místek, náměstí 
Svobody 6. Vstupné 80 Kč, nutná 
rezervace na tel.: 558 646 888.
www.visitfm.cz

28. 8.
Lysohorská nej speciál – 

Za západem slunce
sraz v 16.00 hodin u hotelu Rajská 
bouda, Malenovice, vstupné 80 
Kč/dosp., 60 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909
www.visitfm.cz

1. 9.
Technotrasa 

Po stopách litiny a smaltu
sraz v 15.00 hodin v TIC Frýdlant 
n. O., Hlavní 1755, vstupné 120 Kč/
dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy Card 
výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 676 909 

9. 9. 2020

zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

Čt 27. 8. v 17.00
Impro FrMol

zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

Čt 27. 8. ve 20.00
Když se zhasne 

| Místecké divadlo PROZATiM
Nová scéna Vlast / Čtyřlístek | 
Vstupné: 70 Kč

Pá 28. 8. v 16.00 a 20.00
Kaleidoscope | Cirk La Putyka

Faunapark ve Frýdku-Místku | 
Vstupné 150 Kč

Pá 28. 8. v 18.00
A do pyžam! 

| Divadelní klub D. N. A.
Nová scéna Vlast / D. N. A. | Vstup-
né 70 Kč

Místo konání bude upřesněno na 
www.kulturafm.cz

So 29. 8. v 10.00
Cirkus plný Pohádek 

| Divadlo Krtek
zahrada Národního domu | Vstupné 
50 Kč

So 29. 8. ve 14.00
Květuška a ježibaba 

| Divadelní soubor KuKo
Nová scéna Vlast / divadlní klub 
Čtyřlístek | Vstupné 50 Kč | Vhodné 
pro děti od 3 let

So 29. 8. v 16.00
Vodnická pohádka 

| Divadlo Feste
Ostravice u mostu za Sokolíkem / 
zahrada Národního domu | Vstupné 
dobrovolné

So 29. 8. ve 20.00
Zuřivec | Lefi a spol.

Nová scéna Vlast | Vstupné 70 Kč
Léto v zahradě

Pá 7. 8. – 28. 8. ve 20.00, 
zahrada Národního domu

Kultura FM i v srpnu otevírá za-
hrádku Národního domu a zve vás 
na Léto v zahradě. Přijďte se poba-
vit s přáteli, zatančit si nebo pose-
dět u dobrého pití. K poslechu vám 
každý pátek od 20.00 zahraje dobrá 
muzika.

Pá 21. 8. ve 20.00
Tony Ducháček & Garage

Legendární pražská rock‘n‘rollová 
kapela.

Výstavy
3. 8. – 31. 8.

Historické okénko 
KulturaFM

Ohlédnutí se za činností Kultury-
FM za posledních čtyři roky.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Kino
ČT 20. 8. v 17.30

Šarlatán
česky | 140 Kč

ČT 20. 8. ve 20.00
Palm Springs
titulky | 130 Kč

PÁ 21. 8. v 18.00
Casting na lásku

česky | 140 Kč
PÁ 21. 8. ve 20.00

Šarlatán 
česky | 140 Kč

SO 22. 8. v 15.00
Ježek Sonic

dabing | 80 / 60 Kč
SO 22. 8. v 17.30

K2 vlastní cestou
česky | 130 Kč

SO 22. 8. ve 20.00
Havel

česky | 140 Kč
NE 23. 8. v 15.30
Hurá do džungle

dabing | 130 / 110 Kč
NE 23. 8. v 17.30
Démon zatracení

titulky | 130 Kč
NE 23. 8. ve 20.00

Šarlatán
česky | 140 Kč

PO 24. 8. v 17.30
V síti

česky | 140 Kč
PO 24. 8. ve 20.00
Sladký konec dne

titulky | 130 / 110 Kč
ST 26. 8. v 10.00

Chlap na střídačku
česky | 60 Kč

ST 26. 8. v 18.00
Palm Springs
titulky | 130 Kč

ST 26. 8. ve 20.00
Počátek

titulky | 130 Kč
NE 30. 8. v 15.30

Křupaví mazlíčci
dabing | 130 / 110 Kč

NE 30. 8. v 17.30
Šarlatán

česky | 140 Kč
NE 30. 8. ve 20.00
PO 31. 8. v 17.00

Tenet
titulky | 140 Kč

PO 31. 8. ve 20.00
Mezi dnem a nocí

titulky | 130 / 110 Kč
ÚT 1. 9. v 18.00

Štěstí je krásná věc
česky | 140 Kč

ÚT 1. 9. ve 20.00
Lola

titulky | 130 / 110 Kč
ST 2. 9. v 10.00

Judy
titulky | 60 Kč
ST 2. 9. v 17.00

Tenet
titulky | 140 Kč

ST 2. 9. ve 20.00
Štěstí je krásná věc

česky | 140 Kč
Výstavy

3. 8. – 31. 8.
Miroslav Weigerth: 

Krásy Slovenska
Autor se ve svých fotografiích snaží 
zachytit nějakou formu krásy, klidu 
a ticha, tepla či mrazu, čistoty, něž-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

Kino na výletě
V srpnu obnovujeme cyklus letního 
kina – Kino na výletě. Kina na vý-
letě, která se měla uskutečnit v osa-
dách, jsou přeložena na září.

So 15. 8. ve 20.00, 
Park pod zámkem

Joker
USA | drama | 15+ | titulky | 122 
min. 

St 19. 8. ve 20.00, Faunapark
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
So 22. 8. v 19.45, 

zahrada Národního domu
Amundsen

St 26. 8. ve 20.00, 
textilka Slezan

V síti
So 29. 8. ve 20.00, 

Sady Bedřicha Smetany
Maják

USA / CAN | drama | 15+ | titulky 
| 110 min.

Promenádní koncerty
Každou prázdninovou nedě-
li od 16.00 v místeckých Sadech 
Bedřicha Smetany. V případě ne-
příznivého počasí se akce přesouvá 
do Kina Petra Bezruče.

NE 16. 8. v 16.00
Big Blast Band
NE 23. 8. v 16.00

Silesian Dixie Band
NE 30. 8. v 16.00

Zlatá éra Semaforu
Spoutaná scéna
Čt–So 27.–29. 8., 

zahrada Národního domu, 
Nová scéna Vlast, Faunapark

Každoročně představujeme diva-
delní festival Odpoutaná scéna. 
Jenže letos nás překvapila korona-
virová pandemie a my se tak roz-
hodli uspořádat symbolický ročník 
nazvaný Spoutaná scéna. Oslovené 
divadelní soubory jsou z řad ochot-
níků Frýdku-Místku a ostravských 
divadelníků. Můžete se těšit na ko-
medii A do pyžam! z dílny diva-
delního klubu D.N.A či na pohád-
ku Květuška a ježibaba v podání 
divadelního souboru KuKo. Osud 
boxera Jakea LaMotty představí 
absolventi Janáčkovy konzerva-
toře Ostrava v inscenaci Zuřivec. 
Největším hřebem festivalu bude 
návštěva pražského souboru Cirk 
La Putyka, jenž se zaměřuje na no-
vocirkusovou tvorbu. zhlédnout 
můžete jejich nejnovější inscenaci 
Kaleidoscope, a to v pátek 28. 8. 
v 16.00 a ve 20.00 v prostorách Fau-
naparku.

Čt 27. 8. v 15.00
O Hláskovi a Píšťalce 

| Stará aréna 
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Technotrasa
Po stopách textilek

sraz v 15.00 hodin v TIC Místek, 
náměstí Svobody 6, vstupné 120 
Kč/dosp., 80 Kč/dítě, s Beskydy 
Card výhoda 20 %, nutná rezervace 
na tel. 558 646 888 

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

www.frydekmistek.cz
čtvrtek 3. 9. v 10.00 

77. výročí popravy občanů 
u trati v Lískovci

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

Vzhledem k nutnosti dodržo-
vání platných vládních nařízení 
jsme nuceni přistoupit k jistým 
provozním opatřením. Seznam 
těchto opatření a bezpečnost-
ních pokynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH

Výstavy:
Od draissiny k bicyklu

Velocipéd, bicykl, jízdní kolo – je-
den z nejužitečnějších vynálezů 
v dějinách lidstva. Od počátečního 
odrážení nohama, přes pevné kliky 
na ose předního kola, po krátkém 
období módy vysokých kol, tricyk-
lu, kvadracyklů se po roce 1879 
masově rozšířilo tzv. bezpečné kolo 
s válečkovým řetězem. V Čechách 
bylo vyrobeno první kolo již v roce 
1863 a postupně zde vzniklo ně-
kolik desítek výrobců jízdních kol. 
Výstava potrvá do 6. září.

Volání dálek
Společnost Zoogeos Bohemia za 25 
let své existence uskutečnila 14 vel-
kých expedic za poznáním přírody 
do nejrůznějších atraktivních desti-
nací. Její členové v navštívených 
oblastech prováděli své výzkumy 
spojené s dokumentací přírody 
a sbírky svých domovských muzeí 
obohatili o zajímavý materiál. Pu-
tovní výstava přiblíží přírodovědné 
expedice, především poslední pěti-
letý projekt zaměřený na výzkum 
zvířeny v málo probádaných bal-
kánských zemích. Výstava potrvá 
do 13. září.

 ...a byla svatba
Výstava fotografií, šatů, obleků, tis-
kovin, ale i upomínkových předmě-
tů připomene donedávna jeden ze 
tří základních pilířů lidského života 
– svatbu. Obřad, který byl krásný, 
veselý a důstojný. Výstava potrvá-
do 13. září.

Akce:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

Procházku si můžete zpestřit zá-
bavnou hrou pro celou rodinu – vy-
řešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.
KOSTÝMOVÉ PROHLÍDKY

Každý prázdninový víkend se 
na prohlídkovém okruhu Frýdecké-
ho zámku můžete těšit na princez-
nu, dvorní dámu, rytíře či prince.

Čtvrtek 3. září v 17.00, 
Rytířský sál

ZA PŘÍRODOU 
KOLEM SVĚTA

Společnost Zoogeos Bohemia 
za 25 let své existence uspořádala 
14 přírodovědných expedic do nej-
různějších končin světa. V ces-
tovním itineráři byly postupně 
odškrtávány následující destinace: 
ostrovy Malých Antil v Karibi-
ku, Maroko, Turecko, Jihoafrická 
republika a Namibie, Srí Lanka, 
Malajsie a Indonésie, Venezuela, 
Mexiko a posledních pět cest smě-
řovalo do Albánie. Čtvrtstoletí zo-
ologických výzkumů a cestování 
po exotických zemích shrne člen 
společnosti a účastník výprav Du-
šan Trávníček. Své povídání dopro-
vodí autentickými snímky a audio-
nahrávkami.

Neděle 6. září v 13.00, nádvoří
RETRO JÍZDA 

PO FRÝDKU-MÍSTKU
Spanilá jízda na historických a re-
tro kolech, na kterou od 14.00 ho-
din naváže komentovaná prohlídka 
židovského hřbitova. Po návratu 
na Frýdecký zámek společně ukon-
číme výstavu Od draissiny k bicyk-
lu.

MUZEJNÍ KNIHOVNA
Navštivte znovu otevřenou knihov-
nu v prostorách Frýdeckého zám-
ku (vstup z 1. nádvoří). Nabízíme 
všem zájemcům o odbornou a re-
gionální literaturu více než 38 000 
svazků a také několik druhů příro-
dovědných a společenskovědných 
vědeckých časopisů. Knihovní 
fond zahrnuje především naučnou 
literaturu se vztahem k regionu. 
Naše knihovna je specializovanou 
knihovnou a knihy si zde můžete 
zapůjčit pouze prezenčně. E-mail: 
knihovna@muzeumbeskyd.com, 
tel.: 558 630 051.

MYKOLOGICKÁ, 
BOTANICKÁ 

A BRYOLOGICKÁ 
PORADNA

Sbíráte houby? Víte jak na ně? Za-
jímají vás planě rostoucí rostliny 
nebo nenápadné zelené mechy? Na-
vštivte naši mykologickou nebo bo-
tanicko-bryologickou poradnu. Po-
radny jsou pro vás otevřeny každé 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 16.00 hodin.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
čtvrtek 10. 9. od 16.00 do 18.00

Jógový sál 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské, Frýdek

ZÁPIS DO PRAVIDELNÝCH 
KURZŮ JÓGY

od prvního ročníku (začátečníků) 
až po pokročilé

S námi si protáhnete a zpevníte 
své tělo, naučíme vás, jak se dostat 
do psychické pohody a jak pozitiv-
ně naladit svou mysl. To vše a ještě 
více z jógové filozofie, učení podle 
starých mistrů jógy.
- zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání

Zapsat se můžete i přes 
naše webové stránky!

Vše a ještě více se dozvíte na: 
www.jogakarakal.cz

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

STUdIo jógA pod Věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek

SAHAdžA jógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10–11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Každé úterý od 17–18 

a 18–19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, přihlašování na: 

739 202 721
Každý čtvrtek od 18–19.30        

Kurz Arteterapie 
Výborný kurz na poznání sebe 

sama a odbourání stresu, 
vstupné 80 Kč.

FILATELISTÉ
z frýdecko-místeckého klubu KF 
07–09 nabízejí členství pro zájemce 
o tuto zájmovou, vzdělávací a sbě-
ratelskou činnost. Bližší informace 
všem zájemcům poskytneme kaž-
dý čtvrtek (mimo letní prázdniny) 
v salonku Lidového domu v Místku 
v čase 16.00–18.00 hodin. Těšíme 
se na setkání.

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

 Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
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Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 5. 9. v 19.00
Dva nahatý chlapi

Odložené představení z 23. 3. Vstu-
penky jsou v platnosti. Předprodej: 
www.ticketportal.cz
Bláznivá komedie kontroverzního 
francouzského autora, která v sou-
časné době slaví v Paříži velké 
úspěchy. Seriózní advokát, věrný 
manžel a otec dvou dětí, se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým 
kolegou z práce. Ani jeden netuší, 
jak se do této situace dostali, man-
želka jednoho z nich však vymyslí 
způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, 
jak se nakonec ukáže, opravdové 
pravdě hodně vzdálená. 

SVČ KlíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

AKCE
27. 8.

CITRUSOVÝ PODVEČER 
PRO DOSPĚLÉ

Během letního podvečera se po-
noříme do vůně citrusových plodů 
produktů, které našemu tělu dodají 
nejen energii, ale především dosta-
tek vitamínů. Společně si vyrobíme 
gel proti celulitidě s citronem a gre-
pem, jenž pročisťuje organismus 
a stimuluje lymfatický systém. Ne-
bude chybět ani výživový vlasový 
sprej, který zklidňuje pokožku hla-
vy a zachovává lesk. Na závěr si vy-
tvoříme i vitamínový olej na nehty 
a okolní kůžičku. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné prostředí 
a přátelská společnost.
Věk: 18–90 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 17.00–
19.30 hodin 
Na akci se přihlaste do 20. 8.
Informace: Recepce - telefon: 
558 111 777, 778 421 468 
E-mail: recepce@klicfm.cz

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

KlUB NEzBEdA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Po dobu pandemie vstup na akce 
pouze s rouškou a maximálně 100 
osob.
Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fauna-
parku!

neděle 16. 8. v 16.00
Papoušci ve Faunaparku

Povídání a ukázky letu: Ara 
Ararauna Papoušek Senegalský 
a Papoušek Patagonský.

středa 19. 8. ve 20.00
Ovečka Shaun ve filmu: 

Farmageddon
Kino na výletě. Letní kino v roman-
tickém Faunaparku. Vstup ZDAR-
MA.

neděle 23. 8. v 16.00
Klauni z Balónkova

Písničky, kouzla a magie, žonglo-
vání, balónková show s veselými 
klauny.

pátek 28. 8. v 16.00 a ve 20.00
KULTURA FM Spoutaná scéna: 

Cirk La Putyka 
CIRK LA PUTYKA se ve své 
tvorbě snaží překračovat hranice 
mezi akrobacií, moderním tancem, 
loutkovým divadlem, koncertem 
a sportem.

neděle 30. 8. v 16.00
Rytmy 

Velké Faunaparkové benefiční bub-
nování. Vezměte si svůj bubínek 
a pojďme si zabubnovat s ostrav-
skou skupinou.

neděle 6. 9. od 10.00 do 16.00
Vegetění

Prostě pohoda ve Faunaparku, regi-
onální zdravá výživa, ochrana zví-
řat a přírody, dobrovolné vstupné.

čtvrtek 10. 9. v 16.00
Jan Fedorowicz: 
Beskydské ďúry

Přednáška, na které se dozvíme 
spoustu zajímavostí o beskydských 
jeskyních.

neděle 13.9.2020 od 10:00
Sweet talks 

ve Stodole Faunaparku
neděle 13.9.2020 od 14:00

Dětské odpoledne 
ve Faunaparku

Soutěže a hry pro všechny děti.

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

vytvarny.atelier@post.cz

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

Čtvrtek 10. 9. v 19.00
ČAJ S CITRÓNEM 
jednoaktová komedie

KUKUR
hra z divadelního zákulisí

COCO 
jednoaktová komedie – premiéra

(Divadelní soubor D.N.A.)
90 Kč

Neděle 13. 9. v 17.00
IMPRO FRMOL

Pásmo praktických improvizací.
90 Kč

lUMpíKoV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,

Frýdek-Místek  
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopoled-
ní Miniškolku pro děti bez rodičů, 
odborné přednášky i semináře.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi 1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, roz-
víjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečo-
vé, hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: 
úterý 8.30–10.00, 10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spojuje 
několik aktivit do uceleného celku: 
rytmizace písní, pohyb, hra na zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let zákla-
dy hudební nauky a hry na flétnu, 
práce s boomwhackers, zvonkohra-
mi…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. 
Skupinové cvičení pro děti od 5 let 
dle konceptu DNS FIT KID a zdra-
votní skupinové cvičení pro ženy 
po porodu pod vedením zkušené 
fyzioterapeutky.
Více na: www.fyziom.cz
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Eliška Servátková 
se narodila 18. 7. 1915 
v Těšíně. Od roku 1923 
ale žila ve Frýdku a pa-
třila k nejvýraznějším 
osobnostem frýdecko-
-místecké výtvarné obce, 
její jméno bylo známé 
i za hranicemi našeho 
regionu. Celý život se vě-
novala malbě a grafice. 
Do svých obrazů převá-
děla motivy z milovaného 
města Frýdku a Místku 
i Pobeskydí. Malby se 
stávaly její rukou neza-
měnitelné. V kreslených 
reportážích ožívali pout-
níci frýdeckých poutí 
a především místní po-
stavičky lidí, které po-
tkávala. Ráda portréto-
vala a občas od větších 
obrazů utekla i k něčemu 
méně pracnému, napří-
klad k zátiší s květinami. 
Eliška Servátková ze-
mřela 25. 11. 2008. Doži-
la se úctyhodných 93 let. 
Prázdninové výročí její-
ho narození přimělo kul-
turní obec k připomenutí 
jejího odkazu.

„Zalistujeme-li pamětní 
knihou výtvarného Pobe-
skydí, připomene se nám 
mezi nezapomenutelnými 
osobnostmi grafička a ke-

ramička Eliška Servátková, 
jejíž význam si připomněli 
členové Pobeskydského 
spolku přátel výtvarného 
umění ve Frýdku-Míst-
ku na své nedávné valné 
hromadě. Jen málokterý 
umělec v Česku se stal 
takovým výtvarným kro-
nikářem regionu jako 
právě Eliška Servátková. 
Její tvorbu charakterizují 
hlavně linoryty, tempery, 
akvarely a kvaše, později 
i malba olejem. Námětově 
je to běžný život frýdec-
kých a místeckých lidiček, 
tam, kde to žilo: jarmarky, 
poutě, pohřby, děti a jejich 
zábavy, proměny města 
moderní doby (První te-
levize), později výstavba. 
Prolínání historie a součas-
nosti. K tomu nepostupně 
nabalují její „kytice“ přiná-
šené z toulek po Beskydách 
a vytvářející fantastické 
biotopy, jelikož je autorka 
nechtěla vtěsnávat do vázi-
ček, ale nechala je žít dále 
svým přírodním životem. 
K těm patří i „kytice“ po-
střehů ze života beskyd-
ských venkovanů a horalů, 
skvěle zachycených, a další 
okruhy námětů – motivy 
bezručovské, lidový tanec, 
koně, rozsáhlá tvorba z cest 

po Evropě a Kavkaze, za-
chycená ve spoustě skicá-
řů a deníků, často vtipně 
komentovaná i průvodními 
texty. 

Umělkyně byla skuteč-
nou Evropankou ducha, 
která měla své rodové ko-
řeny rozestřeny po celé Ev-
ropě, v Polsku, Rakousku, 
Německu, Francii, se ži-
dovskými kořeny, ale doma 
byla ve Frýdku a Besky-
dách. Vyrůstala při hrách 
se svými bratry a vrstev-
níky v zámeckém parku, 
ale byli jí blízcí lidé tvořící 
atmosféru města, dovedla 
se na ně dívat z jakéhosi 
evropského nadhledu te-
ritoriálního i sociálního. 
Tento odstup z ní dělal ja-
kousi „poutnici na přelomu 
historického a reálného 
času“, který jí umožnil pro-
žívat svět s trochou ironie, 
humorného zájmu, laska-
vého pochopení...,“ ohlíží 
se za odkazem Elišky Ser-
vátkové Karel Bogar, podle 
kterého je genius loci, které 
vyhmátla, pro město a kraj 
zlatým pokladem. Rozhod-
nutím zastupitelstva města 
jí byla udělena za celoži-
votní dílo zasvěcené Frýd-
ku-Místku Cena statutární-
ho města za rok 2007.

E. Servátková – Doma, 1956, barevný linoryt.

Kulaté výročí frýdecko-místecké výtvarnice Elišky Servátkové

Také výtvarníkovi Jo-
sefu Langovi bylo zastupi-
telstvem uděleno ocenění 
Cena statutárního města 
Frýdek-Místek, konkrét-
ně za rok 2019, bohužel 
se jejího slavnostního 
předání nedočká, protože 
nás v pondělí 27. července 
ve věku úctyhodných 96 
let navždy opustil.

Jaromír Polášek při jeho 
nominaci upozornil, že au-
torovy největší práce – čtyři 
lunety s příběhy ze starých 
časů – zdobí již 56 let tzv. 
Poutnickou kryptu bazili-
ky minor. „Nevystudoval 
žádnou výtvarnou školu, je 
autodidaktem, takže jeho 
cesta k umění nebyla lehká, 
ale ve výtvarné tvorbě nale-
zl smysl. Neúmornou pílí, 
snaživostí jemu vlastní se 
dobral osobitého a neotřelé-

ho pohledu na krajinu. Dod-
nes kreslí a maluje realistic-
ky svoje pohledy na různá 
místa v proměnách času. 
Josef Lang nemaluje ani pro 
slávu, ani pro peníze, svoje 
obrázky zpravidla rozdává 
a šíří tak mezi lidmi radost 
i touhu po poznání nových 
míst. Některé jeho práce 
jsou velmi zdařilé a dosa-
hují na autodidakta nebý-
vale dobré kvality,“ vylí-
čil Josefa Langa Jaromír 
Polášek, který upozornil 
i na vysoké morální kvali-
ty sourozenců Langových, 
když rodný dům, který 
získali po složitém jedná-
ní v restituci v roce 1990, 
obratem věnovali nazpět 
Muzeu Beskyd, aby nadále 
sloužil muzejním a kultur-
ním účelům.

Čest jeho památce.  (pp)
V září začne rekon-

strukce místecké poboč-
ky Městské knihovny 
Frýdek-Místek, a proto 
knihovníci upozorňují, že 
ve druhé polovině měsíce 
srpna tohoto roku bude 
celá budova na ulici Hlav-
ní 111 uzavřena a rekon-
strukce bude probíhat 
do konce roku 2021.

„Provoz pobočky bude 
přemístěn zčásti do vedlej-
ší budovy Hlavní 112, kde 
bude umístěno oddělení 
naučné literatury, studovna 
s veřejným internetem, hu-
dební oddělení a oddělení 
pro děti a mládež. Odděle-
ní beletrie bude přesunuto 
do Národního domu. Zahá-
jení provozu v náhradních 
prostorách připravujeme 
na druhou polovinu měsíce 
září,“ informovala za měst-
skou knihovnu Irena Liber-
dová s tím, že vracet knihy 
bude možné i v náhradních 
prostorách a ostatní budovy 
knihovny budou v provo-
zu ve stejném režimu jako 
doposud. Přesné termíny 

Uzavření místecké knihovny

uzavření, stejně jako in-
formace o provozní době 
v náhradních prostorách, 
bude knihovna zveřejňo-
vat na webových stránkách 
www.knihovnafm.cz. 

Poslední plán byl tento: 
Místecká pobočka, budo-
va 111 (oddělení beletrie, 
naučné oddělení a odděle-
ní pro děti) bude uzavřena 
od 17. srpna po dobu re-
konstrukce budovy.

Budova 112 (studovna 
a hudební oddělení) bude 
z důvodu stěhování uzavře-
na od 17. srpna do poloviny 
září (termín otevření bude 

upřesněn). Po otevření bude 
studovna sloučena s nauč-
ným oddělením a v hudeb-
ním oddělení bude zároveň 
oddělení pro děti.

I přes uzavření poboč-
ky se má ve čtvrtek 3. září 
od 18.00 uskutečnit v Mod-
rém salonku přednáška 
Meteo Beskydy „Blesky 
a elektrické jevy v atmosfé-
ře“ – přednáší David Gorný 
a David Tichopád.

„Věříme, že nám zacho-
váte svou přízeň a budeme 
se společně těšit na zrekon-
struované prostory,“ vybízí 
vedení knihovny.  (pp)

Josef Lang už cenu nepřevezme

Výstava zahrádkářů nebude
S přihlédnutím na současnou situaci, kdy okres Frý-

dek-Místek patří k nejvíce rizikovým s výskytem koro-
naviru, upustili jsme od konání zahrádkářské výstavy 
ZAHRÁDKÁŘI FRÝDECKO-MÍSTECKA VYSTA-
VUJÍ, která se měla konat ve dnech 18.–20. září 2020.

Děkujeme zástupcům města za ochotu a vstřícnost, kte-
rou nám projevili, a těšíme se na další spolupráci při orga-
nizování naší výstavy v roce 2021. Otakar Urbanec, 
 místopředseda ÚS ČZS Frýdek-Místek
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

Zájemci, hlaste se 
na tel. čísle: 732 746 279, 

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, 
pružná pracovní doba.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 

ÚKLIDY
Tel.: 732 494 040

Klientské centrum Frýdek - Místek  I  Ostravská 1556

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí 
od 1. července do 30. září.všem

Díky
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Hledám zkušené 
ZEDNÍKY, 

práce ve FM,
30-40 tis. Kč/měsíc

info na tel. 77888039

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760


